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AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS PELOS ESTUDANTES 
Total de 3414 avaliações 

1)1)1)1) Material didático 
• Frequência de uso do material didático  

Informe a frequência com que você 
usou os seguintes materiais: 

Utilizei 
bastante / me 
apoiei nele (%) 

Utilizei algumas 
vezes (%) 

Praticamente 
não utilizei (%) 

Não 
disponi
bilizado 
(%) 

Apostila/Caderno digital. 59,1 29 6,4 5,5 

Apostila/Caderno impresso. 46,9 19,3 7,9 25,9 

Outro(s) livro(s). 13,2 34,6 26,7 25,5 

Artigos. 20,3 40,7 23,5 15,5 

Sites. 473 37 9,4 6,3 

 
• Qualidade da informação 

Sobre o conteúdo e forma da apostila/caderno desta disciplina: Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Os conteúdos presentes são suficientes. 52,3 38,8 7,3 1,7 

A linguagem utilizada é clara e não apresenta dificuldades para a 
aprendizagem. 

65,7 27,3 5,8 1,3 

Contém recursos gráficos e midiáticos que facilitam a 
aprendizagem. 

61 30,7 6,2 2 

As informações contidas são completas, detalhadas e suficientes. 49 40,5 9,2 1,3 

As informações presentes são fundamentadas em bases científicas 
e lógicas. 

70,1 22,7 2,6 4,6 

 
• Avaliação global do material didático 

Faça uma avaliação global do material didático desta disciplina: 
54%) Fiquei muito satisfeito. 
(41,6%) Poderia ser melhorado. 

 (4,4%) Não ofereceu o apoio necessário. 
 

• Comentários, críticas e sugestões 
Que comentários, críticas e sugestões você faria para melhorar o material didático da 
disciplina? 

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
2)2)2)2) Plano de ensino 

• Objetivos e carga horária da disciplina 

Avalie as afirmações sobre objetivos e carga horária desta 
disciplina: 

Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

A carga horária foi adequada. 68,7 23,5 6,7 1,1 

Os objetivos foram claros e eu os entendi perfeitamente. 61,7 33 4,5 0,8 

Os objetivos foram completamente atingidos. 53,8 38,1 6,8 1,3 

Esta disciplina é muito importante e é indispensável para o curso. 85,9 11 2,1 0,9 
 

• Critérios de avaliação de desempenho  
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Avalie as afirmações sobre os critérios de avaliação nesta 
disciplina: 

Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Percebi claramente como seria feita a avaliação. 68,3 23,8 6,7 1,2 
Os instrumentos avaliativos (provas, trabalhos, etc.) mediram bem 
o que aprendi. 

64,5 27,6 5,9 2 

As avaliações presenciais prevaleceram sobre as outras formas 
de avaliação. 

57,3 25,8 11,7 5,2 

Prefiro os instrumentos avaliativos dessa disciplina do que das 
outras. 

31,6 37,2 19,3 11,9 

 
• Estratégias de ensino 

Avalie as afirmações sobre as estratégias de ensino nesta 
disciplina: 

Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Tive oportunidades de utilizar minhas experiências anteriores 
(conhecimentos prévios).  

61,6 27,3 9,3 1,8 

Possibilitou que eu tomasse iniciativas e exercesse minha 
autonomia. 

57,3 31,2 9,2 2,4 

Relacionou teoria e prática adequadamente. 58,6 29,3 10,1 2 

 

Avalie as atividades acadêmicas nesta disciplina: Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Houve estimulo à formação de grupos de estudos. 41 27,1 28,1 3,8 

Houve apoio à participação em atividades adicionais (eventos da 
área). 

30,9 22,3 40,4 6,4 

 
• Comentários, críticas e sugestões 

Que comentários, críticas e sugestões você faria para melhorar o plano de ensino desta 
disciplina?  

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
3)3)3)3) Corpo Pedagógico – professores e tutores 

• Busca por atendimento 

Nesta disciplina, informe a 
frequência com que você 
buscou atendimento: 

Sempre/ 
Diariamente 

(%) 

Frequentemente
/ Semanalmente 

(%) 

Às vezes / 
Quinzenalmente 

(%) 

Raramente/ 
Mensalmente 

(%) 

Nunca 
(%) 

Do Professor. 11 27,8 20,7 21,7 18,9 

Dos Tutores a distância. 9,9 25,6 20,3 23,9 20,3 

Dos Tutores do polo. 17,7 35,1 14,7 17,2 15,3 

 
• Professor (a) da disciplina (interações) 

Quanto às interações, o professor desta disciplina: Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Esteve disponível nos chats previstos. 56,9 14,8 8,7 19,6 

Foi claro e objetivo nas explicações prestadas. 68,1 19,6 5,1 7,3 

Tem domínio teórico dos conteúdos. 77,9 13,1 1,8 7,2 

Tem domínio prático dos conteúdos. 72 14,2 2,5 11,3 
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É pontual na divulgação dos resultados das avaliações.  59,2 23,1 10,9 6,8 

 
• Tutores a distância 

Quanto ao atendimento prestado, os tutores a distância desta 
disciplina: 

Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Estiveram disponíveis nos horários previstos. 65,8 15,7 3,4 15 

Atenderam com agilidade. 60,1 22,2 5,3 12,3 

Resolveram os problemas. 61,4 21,7 4,9 12 

Foram claros e objetivos nas explicações prestadas. 64,9 19,6 4,5 11,1 

Conduziram adequadamente os fóruns. 68,9 15,6 3,5 12 

Participaram adequadamente nos chats. 54,8 14,6 7, 23,7 

 
• Tutores presenciais 

 Quanto ao atendimento prestado, os tutores presenciais: Sim 
(%) 

Em 
parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

Estiveram disponíveis nos horários previstos. 82,1 8,3 1,6 8 

Atenderam com agilidade. 76 13,8 2,6 7,6 

Resolveram os problemas. 71,6 17,7 2,8 7,8 

Foram claros e objetivos nas explicações prestadas. 74,2 14,9 2,8 8,2 

 
4)4)4)4) Comentários, críticas e sugestões 

• Sobre a disciplina em geral 
Que comentários, críticas e sugestões você faria para melhorar esta disciplina?  

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 

 


